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voorwoord

Van de directeur
Na de introductie van het NIRV-jaarcongres in ons jubileumjaar 2018, heeft op 27 mei jl. heeft het 2e NIRV-jaarcongres
plaatsgevonden. In het Evoluon in tech-stad Eindhoven hebben Register Valuators en geïnteresseerde niet-leden een
inspirerende dag bijgewoond rond een steeds relevanter thema binnen én buiten de business valuation branche: Innovation &
Technology. Verschillende hoogleraren en specialisten uit binnen- en buitenland presenteerden hun visie op de ontwikkelingen
van ondernemingen zoals Uber en Tesla; schijnbare unicorns met een dagelijks weerbarstige beurswaardering. In de rubriek
‘Insight’ wordt teruggeblikt op het succesvol verlopen evenement.

Deze editie van Van Waarde bevat weer een aantal andere interessante artikelen. Henk Heij van Accon AVM belicht in de
rubriek ‘De Deskundige’ de “do’s and don’ts” voor een geslaagde fusie. Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory
geeft u een inkijk in de economische waardering van vreemd vermogen. Karel Kramer (Marktlink) en Arjen Sparrius (SMAN
Business Value) bediscussiëren in ‘De Stelling’ de korting bij een minderheidsbelang. Tot slot wordt de opmerkelijke overname
van WRTS door educatieve gameontwikkelaar Squla uit de doeken gedaan. Al met al meer dan lezenswaardige artikelen!
Rest mij u een hele fijne zomer te wensen!

Marius van Prooijen
Directeur NiRV
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NiRV Jaarcongres geeft
blik op de toekomst
Na het succes van vorig jaar vond 27 mei jl. de tweede editie van het NiRV Jaarcongres plaats. Zo’n 200 deelnemers
kwamen bijeen in het Evoluon in Eindhoven voor een inspirerende dag rond het thema Innovation & Technology: een
steeds relevanter thema binnen én buiten de business valuation branche.
Carlos Apapoe, partner en Register Valuator bij HLG accountants en adviseurs, spreekt van een congres op hoog
niveau met buitengewoon goede sprekers. Apapoe: “Vooral
de lezing van Sophie Manigart (Hoe kijken ondernemers en
private equity partijen aan tegen de waarde van techbedrijven en startups?) vond ik erg interessant. Ik kan de tips uit
de sessies gelijk toepassen in de praktijk bij transacties van
start-ups en techbedrijven.
Ook Edmée van Dijk, CFO van techbedrijf BlueBee geeft
aan met een tevreden gevoel naar huis te zijn gegaan. Van
Dijk: “In de inhoudelijke sessies kwamen goede voorbeelden voorbij die de blik verruimen. Het is belangrijk dat partijen aan beide kanten van de tafel een duidelijk beeld krijgen
van de waarde van een bedrijf. Beter begrip van waardering
onder ondernemers draagt daar ook aan bij.”

mee te maken hebben. De lezing van Deborah Nas (Technologietrends van nu en de toekomst) sprak bijvoorbeeld
erg aan.”
Cees Smits, directeur van startup AION Sports, erkent het
belang van waardering voor de tech branche. Smits: “Valuation is absoluut belangrijk, je wilt voorkomen dat je met
heel hard werken toch niks krijgt. In de sessies werden vragen beantwoord waar wij zelf mee zaten, echte eyeopeners!
Verder was het gehele congres goed verzorgd en leuk aan
elkaar gepraat door Ben van der Burg. Wij gaan zeker nog
contact opnemen met het NiRV.”
De presentaties van de sprekers zijn terug te vinden op de
website van het NiRV. Zien we u volgend jaar ook op het
Jaarcongres?

Technologietrends
Uit de diversiteit van de aanwezigen bleek opnieuw dat bedrijfswaardering niet alleen Register Valuators aanspreekt.
Zo vertelt Inge Verschuur, investeerder bij de Flevolandse
ontwikkelingsmaatschappij HORIZON: “Ik vond het congres
inhoudelijk interessant. Als investeerder zit je op de bijrijdersstoel. Wij ondersteunen de ondernemer bij alles wat
hij tegenkomt, zo ook bij de waardering. Het congres had
een erg actueel onderwerp waar we in de dagelijkse praktijk

5

vanwaarde

Succesfactoren voor
een geslaagde fusie
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dedeskundige

Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag, maar leiden lang niet altijd
tot succes. Synergie- en schaalvoordelen die aan de horizon blonken, worden
vaker niet dan wel gerealiseerd. Het grotere bedrijf gaat doorgaans niet beter
presteren. Hoe moet het dan wel? Henk Heij, directeur Advies bij Corporate
Finance Accon Avm, geeft adviezen voor een geslaagde fusie of overname.

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat zeker de helft van de
fusies en overnames mislukt. Volgens Heij gaat het al mis bij
de motivering, die soms op weinig anders stoelt dan ‘dadendrang’. Heij: “Je ziet dat de kassen goed gevuld zijn en men
wil groter groeien. Synergie is dan een goed argument om bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen te overtuigen. Maar
als de effecten daarvan worden overschat, is de kans groot
dat geen meerwaarde wordt gecreëerd, en fusie mislukt.”
Heij pleit voor een gedegen voorbereiding. Dan doelt hij niet in
de eerste plaats op het boekenonderzoek. Heij: “Due diligence, de fase waarin wordt beoordeeld of de gepresenteerde informatie klopt en de marges realistisch zijn, wordt doorgaans
keurig uitgevoerd.” Veel minder aandacht gaat uit naar andere
aspecten die bepalen of een fusie een zinvol avontuur is. Heij:
“Dat begint bij de vraag naar het doel ervan: wat levert fuseren ons nu precies op? Wat betekent het bijvoorbeeld voor je
bedrijf qua managementcapaciteit en in control zijn?”
Koude douche
Vervolgens is de vraag of de twee bedrijven niet te ver uiteen liggen: soms letterlijk, in afstand tussen de locaties, en
figuurlijk, in termen van cultuur. Heij: “Onderzoek wat de visie
is van het andere bedrijf, hoe het opereert in de markt, en
hoe het met zijn personeel en klanten omgaat.” Heij geeft het

voorbeeld van het debiteurenbeleid. “Kleinere bedrijven gaan
daar soepeler mee om dan grote bedrijven, die doorgaans
een strak georganiseerde incassoprocedure hebben. Het kan
een koude douche zijn voor klanten die daar zomaar mee te
maken krijgen.”
Samen opbouwen
Een fusie is volgens Heij vaak een mooi woord voor een overname, waarbij de grotere partij de kleinere overneemt. “Wees
daarom als verkopende partij heel duidelijk over je drijfveren.
Leg medewerkers bijvoorbeeld uit dat de overname past bij
de levensfase van het bedrijf, anders denken ze misschien dat
het slecht gaat en dat het aan hen ligt. Ga als koper ook niet
meteen een hele managementlaag vervangen, maar maak gebruik van de kennis en kunde van de mensen op de vloer en
bouw samen de nieuwe organisatie op. Verder zal het grotere
bedrijf zijn processen en systemen willen uitrollen over het
kleinere bedrijf. Zorg dat dit op een gestructureerde manier
gebeurt, met voldoende ondersteuning door een helpdesk.”
Alles overziend is het volgens Heij vooral belangrijk om de tijd
te nemen. Heij: “Trek er zeker een jaar voor uit om de fusie
vorm te geven. Dat heb je echt nodig om twee bedrijven te
integreren en te zorgen dat alle processen na de overname
soepel blijven verlopen.”
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“Een korting o
van een minde
is niet
“Als je de stelling letterlijk neemt zou ik zeggen: eens. Het minderheidsbelang an sich
is immers niet bepalend voor de afslag. Een gebrek aan zeggenschap of een slechte
positie bij een exit zijn hiervoor bepalend. De verminderde zeggenschap die bij een
minderheidsbelang een rol kan spelen wordt ook wel lack of control genoemd. Door
lack of control kan er minder invloed worden uitgeoefend op het beleid van de onderneming. Daarnaast kan een minderheidsaandeelhouder bij de verkoop een slechtere
positie hebben, wat van grote invloed kan zijn op de prijs. In de praktijk zien we een
grote variatie in afslagen, van nul tot negentig procent. Die variatie hangt vooral af van
de positie van de aandeelhouder en de exitvoorwaarden.

Karel Kramer
RV, M&A consultant
Marktlink

Je ziet vaak dat investeerders die bewust kiezen voor een minderheidsbelang hun
positie van tevoren goed regelen. Zij maken aanvullende afspraken in de statuten en
aandeelhoudersovereenkomst, waarin zij de zeggenschap en exitvoorwaarden goed
regelen. Bij bijvoorbeeld personeelsparticipaties zie je echter vaak dat die positie een
stuk minder goed geregeld is, en er minder zeggenschap is. Het is van belang om de
gehele positie van de aandeelhouder in kaart te brengen. Een goede beoordeling van
de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst zijn hierbij van belang.
Maar heeft een beperktere zeggenschap invloed op de waarde? De waarde van een
onderneming wordt bepaald door de economische voordelen hiervan. De economische voordelen worden pro rato verdeeld. Dan zal de economische waarde ook pro
rato bepaald moeten worden. De prijs bij verkoop komt in onderhandeling tot stand.
Een aandeelhouder met minder zeggenschap en slechte exitvoorwaarden heeft hierbij
veelal een slechtere onderhandelingspositie en krijgt hierdoor een lagere prijs.
Kortom: de (korting op de) prijs van minderheidsaandelen ontstaat niet door de economische waarde ervan maar door een verslechterde onderhandelingspositie. Mijn
advies aan minderheidsaandeelhouders is dan ook om je positie goed te regelen op
het gebied van zeggenschap en exitvoorwaarden.”
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op de waarde
erheidsaandeel
reëel”
“Ik ben het in beginsel niet eens met deze stelling. Een afslag op de waarde van een
minderheidspakket kan, afhankelijk van de omstandigheden, zeker reëel zijn.
Een minderheidskorting kan ontstaan door het volgende. De economische waarde van
100% van de aandelen moet worden onderscheiden van de marktwaarde, waarde in
het economisch verkeer of de marktprijs van een enkel aandeel of pakket aandelen.
Er kan er zowel een lack of control (minder zeggenschap) als een lack of marketability
(minder courantheid, red.) aan een minderheidsaandeel kleven, wat een rol kan spelen
in de prijs.
De vraag is dan welke invloed de houder van het minderheidspakket kan uitoefenen op
de gang van zaken. Het is daarbij van belang welke rechten die aandeelhouder heeft in
bijvoorbeeld besluitvorming, winstrechten, benoemingsrechten of rechten bij verkoop.
De discussie over de marktwaarde van een minderheidsbelang wordt in de praktijk
vaak gevoerd. Ik noem het voorbeeld van een ontslagen directeur die zijn (kleine) pakket aandelen moet aanbieden en wordt geconfronteerd met het standpunt dat er een
minderheidskorting van toepassing is, terwijl hij bij aankoop van zijn aandelen simpelweg een procentueel bepaalde prijs betaalde. Of het voorbeeld van vijf starters die
gezamenlijk een BV oprichten, en die nadat één van hen (al dan niet gedwongen) zijn
aandeel aanbiedt zich afvragen of er een minderheidskorting toegepast moet worden.

Arjen Sparrius
RV, partner
Sman Business Value

Aandeelhouders doen er goed aan om al bij de toetreding van een nieuwe aandeelhouder een toekomstig vertrek ter sprake te brengen. Vaak is het zinvol om alles wat
partijen bij die start van samenwerking redelijk vinden vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. Ook is het goed om dan al een deskundige, bij voorkeur een
Register Valuator, aan te wijzen die te zijner tijd met in acht name van wat partijen
vastlegden de waardering kan doen.”
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“Idealiter is
je bedrijf de
oplossing voor
het probleem
van een ander”
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detransactie

Eind 2018 verkocht Max Blom zijn aandelen in MBrands aan het
Amerikaanse North Technology Group (NTG). Niek Derks, manager bij
Marktlink, begeleidde de verkoper bij een deal die naadloos paste in de
plannen van beide partijen. “Je krijgt de maximale waarde voor je bedrijf
als het de oplossing is voor het probleem van een ander.”
MBrands is eigenaar van onder meer kiteboardlijn Mystic
en zeilkledingmerk Magic Marine. Max Blom kocht het bedrijf in 2007, laveerde het door de crisisjaren en wist de
omzet uiteindelijk te viervoudigen. In de zomer van 2018
zag Blom dat de markt voor actiewatersporten in beweging
was en besloot hij het familiebedrijf te verkopen. Marktlink
won de pitch voor een adviseur. Derks: “Ons plan was om
een x-aantal partijen te benaderen. We waren het bidbook
nog aan het schrijven toen we werden we gebeld door Max
Blom junior. Hij was tijdens een zakenreis in de VS benaderd door NTG.”
Een mooie waardering
NTG, een van de grootste zeilenmerken ter wereld, had het
merkrecht van North Kite Boarding. NTG liet dit exploiteren
door een andere partij, maar had dit weer in eigen beheer
genomen en wilde terugkeren in de markt van actiewatersporten. Het ontbrak alleen aan de distributiekanalen, verkooppunten en backoffice, en juist dat kon MBrands bieden. Derks: “Als je alleen naar het rendementsplaatje van

een bedrijf kijkt, krijg je misschien vijf of zes keer de winst.
Als je additionele waarde kunt creëren, kan dat een veelvoud worden. Kortom: als íemand bereid was een goede
prijs voor MBrands te betalen, was NTG het.”
Te goeder trouw
NTG had op basis van de synergievoordelen inderdaad veel
meer voor MBrands over dan de waarde van het bedrijf in
een stand-alone rendementsscenario. Een mooie deal lag
binnen handbereik. Wel moesten Derks en collega’s eerst
nog een concept-verkoopovereenkomst van honderd pagina’s nakijken. Die overeenkomst was opgesteld door het
Engelse advocatenkantoor van Oakley Capital Investment,
de Britse investeringsmaatschappij achter NTG. Derks:
“Het Nederlands recht leunt erg op het ‘te goeder trouw’principe, maar de Engelsen willen niets uitsluiten en schrijven álles op.”
Daarna stond echt niets de verkoop meer in de weg. Sinds
januari 2019 vormen NTG en MBrands een nieuwe entiteit:
North Actionsports Group.
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Aandelen waarderen?
Let op de economische
waarde van uw lening!
Bij de waardering van aandelen in een vennootschap
spelen de leningen van het bedrijf een grote rol.
Doorgaans wordt naar de nominale waarde van
de lening gekeken, en niet naar de economische
waarde. Die aanpak leidt tot foute uitkomsten, laat
Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory
aan de hand van enkele voorbeelden zien.
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inhoudelijk

Een lening bestaat uit een hoofdsom en een vergoeding die de
kredietnemer aan de kredietverstrekker moet betalen. De hoofdsom kan op de einddatum volledig worden terugbetaald (bullet
lening), maar kan ook periodiek worden afgelost. De vergoeding
die de kredietverstrekker verlangt in ruil voor het ter beschikbaar
stellen van de gelden, kan op verscheidene wijzen plaatsvinden.
De basisvormen zijn een vaste rente of een variabele rente plus
opslag(en). Meer exotische vormen zijn onder andere de noncash rente, waarbij de rente bij de schuld wordt opgeteld (Payment in Kind), of de ‘betaal-wanneer-het-uitkomt’-methode (Pay
If You Can).

Obligors en quarantors
Om zich van terugbetaling te verzekeren, zal de kredietverstrekker de lening onder voorwaarden verstrekken. Hij kan bijvoorbeeld wensen om eerder dan andere kredietverstrekkers
te worden betaald, of verbieden dat er additioneel schuld aan
de onderneming wordt verstrekt. Ook zal de kredietverstrekker willen weten welke entiteiten de schuld gaan terugbetalen
(obligors) of zekerheden verstrekken (guarantors). Voorts zal hij
informatieverplichtingen opstellen om te zien wat de (financiële)
status is van de onderneming. Te denken valt aan het verstrekken van jaarverslagen en/of compliance certificates, maar ook
bijvoorbeeld aan het doorgeven van wijzigingen in de juridische
structuur en het bestuur.
Nominale waarde versus economische waarde
Als we nu het aandelenkapitaal van een vennootschap willen
waarderen, stellen we vaak eerst de waarde van de activiteiten
vast, zijnde de ondernemingswaarde. Hier worden de waarde
van de schulden van afgetrokken en de overtollige liquiditeiten
en niet operationele bezittingen bij opgeteld. De waarde van de
schulden wordt in de praktijk vaak gelijk gesteld aan de nominale schuld van de leningen. Een drietal voorbeelden laat zien
dat een dergelijke aanpak tot foute uitkomsten leidt.

Lees er alles over
op pagina 14 >>
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VOORBEELD 1
Stel dat we het aandelenkapitaal waarderen van een onderneming die een lening van €750 heeft genoten, die pas na
tien jaar moet worden terugbetaald. De vooruitzichten van de onderneming zijn niet rooskleurig en de waarde van de
activiteiten wordt op €500 vastgesteld. Zou dit betekenen dat de waarde van het aandelenkapitaal nihil is?
Uitwerking
Stel dat in de resterende looptijd van de lening geen aflossingen plaatsvinden en dat daarnaast de rentevergoeding
beperkt is. Uit verscheidene scenario’s komt voort dat er een kans is dat de lening kan worden terugbetaald. Er bestaat dus een reële kans dat na de looptijd van de lening nog een residu overblijft voor de aandeelhouder. Sterker nog,
het kan zelfs zo zijn dat de aandeelhouder voor het einde van de looptijd van de lening, al dividendinkomsten kan
hebben ontvangen. De waarde van het aandelenkapitaal is zodoende dus niet nihil; er is immers kans op een uitkering.

VOORBEELD 2
Stel dat de vooruitzichten van de onderneming
wél goed zijn en dat de waarde van de operationele activiteiten op €1.000 wordt vastgesteld.
Bij nadere bestudering blijkt het rentepercentage
van de lening 7% te zijn, terwijl de kapitaalrente bij
dezelfde looptijd en risicoprofiel slechts 4% bedraagt. Zou de waarde van het aandelenkapitaal
dan €250 bedragen (zijnde €1.000 minus een nominale schuld van €750)?
Uitwerking
De vergoeding van de lening is hoog ten opzichte
van de kapitaalrente. Ervan uitgaande dat het risicoprofiel en de overige modaliteiten (zoals aflossingen, looptijd e.d.) van de lening gelijk zijn aan
een lening die een vergoeding kent van 4%, zal de
lening een hogere waarde kennen dan €750. De
waarde van de lening wordt benaderd op €932.
We disconteren de jaarlijkse rentebetalingen van
€52,50 (750 x 7%) en de hoofdsom die na 10 jaar
moet worden betaald met 4%. Dit leidt ertoe dat
aan het aandelenkapitaal een waarde wordt toegekend van €67,50 (en geen €250).

Voorgaande voorbeelden zijn misschien extreem en wat simplistisch,
maar geven wel goed weer dat de waarde van schulden zelden gelijk
is aan de nominale waarde. Bij een aandelenwaardering loont het dan
ook de moeite om goed te kijken naar de economische waarde van de
rentedragende schulden.
14

VOORBEELD 3
Stel dat de omstandigheden waarin de
onderneming verkeert gelijk zijn aan
de situatie in voorbeeld 2. In dit geval
is echter een lening aan een dochteronderneming verstrekt en zijn aan de
kredietverschaffer geen zekerheden van
de resterende groep verstrekt (de lening
is op dochterniveau geringfenced). De
kasstroom van deze dochteronderneming is nihil en de resterende groep is
dus volledig verantwoordelijk voor het
genereren van de gehele kasstroom.
Is de waarde van het aandelenkapitaal
dan nihil, of is deze gelijk aan €1.000
(zijnde de volledige waarde van de operationele activiteiten)?
Uitwerking
Het vooruitzicht op terugbetaling van
de lening is voor de kredietverstrekker
niet rooskleurig. De lening kent geen
zekerheden en de dochteronderneming
genereert geen kasstroom om de lening
terug te betalen. Mocht de groep geen
reden hebben om de dochter in leven te
houden dan zal de lening vanuit economisch perspectief niet worden terugbetaald. De waarde van de lening is vanuit
de groep bezien nihil. De waarde van de
overige groep kan volledig worden toegerekend aan het aandelenkapitaal.

opmerkelijkeovername

Squla vergroot positie in
onderwijsgames
Squla neemt WRTS over van uitzendorganisatie Young
Capital. Hiermee breidt de Amsterdamse ontwerper van
educatieve games het werkveld uit naar het voortgezet
onderwijs. Met de overname verwerft het bedrijf een belangrijke positie in de markt van digitale leermiddelen,
aldus NRC.nl op 19 maart.
Digitale educatie is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Squla bijvoorbeeld ontwerpt onderwijsgames
voor vier- tot twaalfjarigen. Het bedrijf biedt zijn diensten
gratis aan op basisscholen, aan ongeveer 600.000 geregistreerde gebruikers. WRTS heeft er 300.000. Het zijn de

circa 150.000 betalende particulieren die het businessmodel winstgevend maken. Zij betalen € 7,95 tot € 11,95
per maand voor een abonnement.
Squla is opgericht in 2010 en groeit met de overname
naar zestig medewerkers. Het bedrijf werd vorig jaar
zelf overgenomen door investeringsmaatschappij Levine
Leichtman, die onder meer een belang van 37,7 procent
overnam van RTL Ventures. Squla is niet de enige aanbieder van online leermiddelen. Ook Snappet, Rekentuin
en traditionele uitgeverijen zoals ThiemeMeulenhoff en
Malmberg bieden digitale lesstof en oefenopgaven aan.
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Gezocht: waarderingsdeskundige
Gevonden: RV m/v
U heeft in uw praktijk regelmatig te maken met zaken waarbij waardering van een onderneming of een
schadeclaim aan de orde is. Een Register Valuator of RV is een financieel deskundige die gespecialiseerd is in
de bepaling van de waarde van een onderneming. Niet iedereen mag zich RV noemen. Een RV heeft door het
volgen van een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation de kennis en expertise opgebouwd
om een onderneming te waarderen en om de meest complexe waarderingsvraagstukken op te lossen.

En waar vind je die RV’er dan?
Juist.... www.nirv.nl

